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Geacht college,  
 

Bij brief van 23 oktober 2014  heeft de Erfgoedvereniging Bond Heemschut mede namens Stichting het 

Cuypersgenootschap de gemeente Hengelo verzocht om de voormalige UTS/MTS (Industrieplein 2 te 

Hengelo) aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Per brief van 22 maart 2016, verzonden 23 maart 2016 

(uw kenmerk: 1108775) heeft u laten weten ons verzoek af te wijzen. U heeft dit nogmaals gedaan per brief 

van 11 april 2016, verzonden 13 april 2016, kenmerk 2019385. De tekst van de laatste brief is identiek aan de 

brief van 23 maart 2016.  Met deze brief tekenen wij bezwaar aan tegen beide besluiten. Afschriften van 

beide besluiten zijn als bijlage bijgevoegd.  

 

Allereerst vragen wij ons af of de aanwijzingsprocedure conform de erfgoedverordening is doorlopen. Uit het 

besluit blijkt niet dat er advies is ingewonnen bij de monumentencommissie van de gemeente Hengelo zoals 

in de verordening is voorgeschreven.  

 

De gemeente ontkent niet dat het schoolgebouw monumentale waarden bezit. U heeft echter om een aantal 

redenen besloten om het voormalige schoolgebouw niet te beschermen. Zo voert de gemeente aan dat de 

huidige eigenaren, de gemeente Hengelo en de Van Wijnen Groep N.V., niet in kunnen stemmen met 

bescherming van het pand. Men is met name daar tegen omdat bescherming toekomstige ontwikkelingen in 

de weg zit. Er zijn plannen om het gebouw te slopen. Aangezien in de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2014-

2022 is opgenomen dat aanwijzing alleen wordt gedaan met instemming van de eigenaren respecteert het 

college deze mening.  

 

Omdat men in de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2014-2022 het uitgangspunt heeft opgenomen dat 

aanwijzing op basis van vrijwilligheid gebeurt ziet men in dit geval af van aanwijzing. Wij constateren dat dit 

botst met recente jurisprudentie. 

Bij de aanwijzing van een monument dient uiteraard de eigenaar gehoord te worden, maar over het algemeen 

dient het algemeen belang, het behoud van cultureel erfgoed, volgens vaste jurisprudentie zwaarder te wegen 

bij de besluitvorming dan de belangen van een eigenaar of eigenaren. Dit geldt ook in gemeenten die besloten 

hebben om alleen met instemming van de eigenaar aan te wijzen. Recent heeft de Rechtbank te Den Haag 

hier nog helder uitspraak over gedaan. Op 1 december 2014 (zaak SGR 14/6920 en 14/6921) heeft deze 

Rechtbank geoordeeld dat een regel die bepaalt dat van aanwijzing wordt afgezien indien een eigenaar zich 
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tegen deze aanwijzing verzet, in strijd is met het systeem en de achterliggende gedachte van de 

monumentenzorg in Nederland; deze regel wordt hier echter wel gehanteerd door de gemeente Hengelo. Ook 

betoogt men in de uitspraak van 1 december dat volgens eveneens vaste rechtspraak belangen van eigenaren 

die betrekking hebben op een waardevermindering, onverkoopbaarheid, verplichting tot restauratie of een 

belemmering bij gebruik of moeilijkheden bij herbestemming niet aan te merken zijn als voldoende zware en 

concrete belangen die bescherming als monument in de weg kunnen staan. Vervolgens is dan de vraag of de 

argumenten van de eigenaren van de voormalige school zwaarwegend genoeg zijn.  

 

Ook constateren wij dat de gemeente, omdat ze mede-eigenaar is van het gebouw, niet volledig onafhankelijk 

kan oordelen over bescherming van het gebouw.  

 

De gemeente Hengelo voert ook aan dat aanwijzing botst met het Convenant Industrieel Erfgoed Hart van 

Zuid, waarbij de afspraak is gemaakt dat door de betrokken partijen geen monumenten worden aangewezen 

nadat overeenstemming is bereikt tussen alle betrokken partijen. Heemschut en Cuypersgenootschap zijn 

geen partijen die het convenant hebben ondertekend. Bovendien zijn Heemschut en Cuypersgenootschap van 

mening dat het convenant buiten het werkingsgebied van het convenant ligt. In punt 1 Inleiding van het 

convenant worden de bedrijfsterreinen van Stork en Dikkers genoemd. Het gebied van de school ligt hier ten 

noorden van. Deze opvatting wordt bevestigd door de verwijzing in het convenant naar het rapport “Op 

sporen van het verleden”. Op blz. 51 van dit rapport zijn de bedrijfsterreinen van Stork en Dikkers, met 

daarbinnen de aanwezige bebouwing, afgebeeld. Het schoolgebouw ligt buiten deze tekening. Ook uit deze 

tekening blijkt dat het schoolgebouw zich buiten de beide bedrijfsterreinen bevindt. Wij zijn dus van mening 

dat het Convenant Industrieel Erfgoed Hart van Zuid geen betrekking heeft op het schoolgebouw.  

 

In het verleden ging de gemeente Hengelo uit van volledige sloop van het schoolgebouw. Alleen het 

aanwezige gevelkunstwerk zou volgens de plannen uit 2009 behouden blijven. Het gebouw zou vervangen 

worden door een nieuw World Trade Center (WTC). Als gevolg van de economische crisis en 

voortschrijdend inzicht heeft inmiddels een deel van het gebouw een nieuwe bestemming gekregen. Het is 

echter nog niet gelukt om de gymzaal te herbestemmen. De veranderde plannen kunnen geen argument zijn 

tegen aanwijzing. Aanwijzing van de voormalige school tot gemeentelijk monument betekent niet dat in de 

toekomst grote veranderingen of zelfs (een goed gemotiveerde) sloop onmogelijk zijn. De 

erfgoedverordening voorziet immers in de mogelijkheid van verandering, verstoring of afbraak van een 

monument. De gemeente dient een vergunningaanvraag voor verandering, verstoring of sloop van een 

monument in behandeling te nemen. Goed gemotiveerd is zelfs de (gedeeltelijke) sloop van een monument 

mogelijk. De Raad van State heeft dit in soortgelijke gevallen bevestigd in haar uitspraken van 19 juli 2006 

(LJN: AY4231) en 18 augustus 2004 (LJN: AQ7005).  Een bescherming als monument hoeft een verdere 

discussie over de toekomst van het gebouw en het gebied niet in de weg te staan. De gemeente kan dit dan 

ook niet aanvoeren als argument tegen aanwijzing. Onduidelijk is waarom men niet heeft besloten om de 

bescherming en herbestemming te kunnen combineren.  

 

Samengevat zijn wij van mening dat uw besluiten niet de voorgeschreven procedure van de 

erfgoedverordening hebben gevolgd en dat er geen advies van de monumentencommissie is ingewonnen. 

Verder ontbreekt er een belangenafweging over de monumentale waarden en het gebruik van het pand. Wij 

verzoeken u dan ook om ons bezwaar gegrond te verklaren en de bestreden besluiten in te trekken en te 

vervangen door een nieuw besluit waarbij de erfgoedverordening correct is toegepast.  

 

Graag geven wij een nadere toelichting op dit bezwaarschrift.  

 

Hoogachtend, 

het bestuur van de Bond Heemschut, 

Voorzitter de heer T. van Dalfsen   

 

Secretariaat Bond Heemschut Provincie Overijssel 

Mevrouw H. de Nekker-van den Berg 

Haarbeek 16 

8033 BH Zwolle 

teamdenekker@ziggo.nl 
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